str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: Aprobarea elaborării documentației necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a
Sistemului de alimentare cu apă și de canalizare .
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.494/23.03.2016 a primarului comunei Pîrșcoveni ;
-raportul de specialitate nr.496/23.03.2016 al consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîrșcoveni ;
-referatul nr.1798/02.03.2016 al viceprimarului comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-Finalizarea investiției ”Proiect Integrat –Prima Înființare a unui Sistem Centralizat de Alimentare cu apă ,Captare
și Stație de Tratare a apei , prima înființare a unui Sistem centralizat de canalizare , stație de epurare- Comuna Pîrșcoveni,
Satele Butoi , Olari , Județul Olt” ;
-HCl nr.48/10.12.2008 referitoare la : înființarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la
nivelul comunei Pîrșcoveni , județul Olt , compus din 5 persoane ;
-prevederile art.6 din nr.241/2006 (R2)–legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
-prevederile Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare ;
-prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al documentației tehnico-economice aferente
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții ;
-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.1 și at.115 alin.1 lit.b) din legea 215/2001 privind administrația publica locala
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
CO,SILIUL LOCAL AL COMU,EI PÎRȘCOVE,I
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Sistemului de
alimentare cu apă și de canalizare al comunei Pîrșcoveni .
Art.2. Sumele necesare pentru realizarea documentației tehnice și avizelor sunt prevăzute în bugetul local la
Capitolul 70.02.02.01-20 Alimentare cu apă – bunuri și servicii ,subcapitolul 203030- Alimentare cu apă – alte cheltuieli
cu bunuri și servicii .
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului comunei Pîrşcoveni și consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei pentru aducere la îndeplinire;
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt;
PREŞEDI,TE ŞEDI,ŢĂ,
Ștefănel MITROI

CO,TRASEM,EAZĂ ,
PE,TRU LEGALITATE
SECRETARUL COMU,EI
Claudia GHEORGHE
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